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Bani pentru afaceri 
- scurta trecere în revista - 
 

1. sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor 

2. crearea si dezvoltarea infrastructurii de turism 

3. investitii productive în active tangibile si intangibile 

4. achizitionarea de servicii pentru implementarea standardelor europene 

5. instrumentele financiare Jeremie, Jaspers si Jessica 

6. integrarea întreprinderilor în lanturi de furnizori si retele de firme tip cluster 

7. finantarea serviciilor de consultanta si management de proiect 

8. accesul întreprinderilor la activitati de cercetare, dezvoltare si inovare în domeniul high-tech 

9. suport pentru implementarea aplicatiilor informatice integrate destinate afacerilor tip ERP, CRM, 
design, Business Intelligence Systems 

10. îmbunatatirea eficientei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie 

11. sprijin pentru exportatori 

12. proiecte de mediu 

13. formarea profesionala a angajatilor & investitii în resursele umane 

14. dezvoltare rurala: instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploatatiilor agricole, sprijinirea 
fermelor de semi-subzistenta, sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi, 
încurajarea activitatilor, turistice, dezvoltarea serviciilor în mediul rural 

15. surse de finantare nationala pentru ÎMM: sustinerea investitiilor, implementarea si certificarea 
sistemelor de calitate, sustinerea mestesugurilor si artizanatului, accesul ÎMM la servicii de instruire 
si consultanta, modernizarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor pe piata, 
dezvoltarea exportului, organizarea târgurilor TIMM si TINCOOP, dezvoltarea culturii antreprenoriale 
a femeilor manager, dezvoltarea ÎMM prin fonduri în limita sumelor platite pentru profitul brut 
reinvestit 

16. surse de co-finantare si garantare a proiectelor (FNGCIMM) 

17. surse de finantare pentru studiile de fezabilitate si proiectul tehnic 
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POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 1: 
Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie 
 
Domeniul major de interventie 1.1. 
Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a IMM si întreprinderilor mari 
 
Investitii tangibile si intangibile în firmele de productie si constructii 
 
Activitati eligibile: 

• crearea unui nou amplasament de productie pentru extinderea capacitatii de productie 
(unitate/sectie/instalatie) 

• extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie 

• diversificarea productiei prin lansarea de noi produse 

• modernizarea echipamentelor si instalatiilor, introducerea de noi tehnologii 

• achizitionarea de software, brevete, licente, know-how 

• instruire specializata pentru noile investitii 
 
Cheltuieli eligibile: 

• achizitia de teren (maxim 10% din valoarea investitiei) 

• lucrari de constructii (maxim 50% din costurile eligibile) 

• achizitia de instalatii si echipamente 

• achizitia, închirierea si leasingul de mijloace de transport 

• achizitia de licente, brevete, know-how, software legat de procesul de productie si managerial 

• proiectare, studii de fezabilitate, organizare de santier, evaluarea impactului asupra mediului 
(maxim 10% din totalul investitiilor eligibile) 

• studii de amplasament si geologie 

• instruirea personalului pentru a utiliza noua tehnologie, noile echipamente sau software-ul 
achizitionat 

 
Bunurile achizitionate trebuie sa fie noi. 
 
Întreprinderile cu mai putin de 2 ani activitate trebuie sa prezinte o garantie eliberata de o institutie 
financiara pentru cel putin 50% din valoarea investitiilor eligibile. 
 

POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 1: 
Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie 
 
Domeniul major de interventie 1.1. 
Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a IMM si întreprinderilor mari 
 
Implementarea standardelor internationale 
 
Activitati eligibile: 

• implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii 

• implementarea si certificarea sistemelor de management al mediului 
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• etichetarea ecologica a produselor si serviciilor 

• crearea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de încercari si etalonari 

 
Cheltuieli eligibile: 

• achizitia de instrumente si echipamente de verificare, control, monitorizare, încercare, etalonare 

• achizitia de servicii de consultanta pentru implementarea standardelor 

• costuri de certificare a produselor si serviciilor 

• costuri de certificare si implementare a sistemelor de management al calitatii, al mediului si 
integrate 

 

POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 1: 
Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie 
 
Domeniul major de interventie 1.1. 
Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a IMM si întreprinderilor mari 
 
Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare 
 
Activitati eligibile: 

• elaborarea de studii de piata si activitati de promovare 

• participarea la târguri internationale, expozitii si misiuni economice 

• achizitia de servicii de consultanta specializata 

 
Cheltuieli eligibile: 

• consultanta pentru promovarea pe pietele internationale si marketing 

• elaborarea de studii de marketing 

• realizarea de materiale promotionale, pagini web, cataloage 

• identificarea furnizorilor si clientilor externi 

• participarea la misiuni economice, târguri si expozitii internationale cu stand propriu sau într-un 
stand comun 

 
Valoarea maxima a finantarii acordate: 
 

250.000 euro investitii mici pentru IMM 

1,5 milioane euro investitii mari pentru IMM 

5 milioane euro investitii firme mari 

10.000 euro consultanta în implementarea sistemelor si certificare 

100.000 euro laboratoare de încercari si etalonari 

30.000 euro marketing si promovare pe pietele internationale 

200.000 euro participarea la târguri, expozitii, misiuni 

10.000 euro consultanta pentru promovare 
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POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 1: 
Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie 
 
Domeniul major de interventie 1.2. 
Accesul IMM la finantare 
 
Activitati eligibile: 

• dezvoltarea fondurilor de garantare 

(2.000 de IMM beneficiare de garantii) 
• înfiintarea de firme de capital de risc 

(100 de IMM beneficiare de capital de risc) 
 

POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 1: 
Dezvoltarea unui sistem inovativ si eco-eficient de productie 
 
Domeniul major de interventie 1.3. 
Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului 
 
1. dezvoltarea de structuri de sprijin a afacerilor 

parcuri industriale si tehnologice 
incubatoare de afaceri 

 
2. servicii de consultanta pentru IMM 

strategii pentru crearea de noi produse si servicii 
studii de fezabilitate si pre-fezabilitate pentru implementarea de noi tehnologii si crearea de noi produse 
management 
marketing 
promovare 
consultanta financiara 
inovare 
proprietate industriala 
tehnologia informatiei 
resurse umane 
transferul afacerii 

Valoarea maxima a finantarii: 35.000 lei/IMM; se acopera 50% din costurile eligibile aferentei consultantei 
 
3. integrarea întreprinderilor în lanturile de furnizori sau clustere 

active 
echipamente 
logistica pentru functionarea clusterului 
studii de piata sectoriale si regionale 
promovarea clusterului 
consultanta 
instruire 

Valoarea maxima a finantarii: 10 milioane lei 
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POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 2: 
Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate 
 
Domeniul major de interventie 2.1. 
Cercetarea în parteneriat universitati, institute de cercetare si întreprinderi pentru 
obtinerea de rezultate aplicabile în economie 
 
Activitati eligibile 

• activitati de cercetare industriala aplicativa 

• protejarea drepturilor de proprietate industriala 

• transfer tehnologic 

• dezvoltare spin-off 

 
Beneficiari eligibili: întreprinderi cu activitate de cercetare-dezvoltare 
 
Valoarea maxima a finantarii: 2.000.000 lei 
 

POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 2: 
Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate 
 
Domeniul major de interventie 2.3. 
Accesul întreprinderilor la activitati de CDI 
 
Activitati eligibile: 

• sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative (companii recent înfiintate pentru a pune în 
aplicare un proiect de cercetare sau un brevet) 

• dezvoltarea infrastructurii de CDI, cu creare de locuri de munca în CDI 

• promovarea inovarii 

• inovare de proces si organizationala în firmele de servicii 

• întreprinderi inovative tinere  

• introducerea rezultatelor cercetarii în productie 

 
Valoarea maxima a finantarii acordate este de: 

• 200.000 euro pentru start-up-uri si spin-off-uri (90% din totalul costurilor eligibile, ajutor de 
minimis acordat o singura data într-un interval de 3 ani) 

• 1.000.000 euro pentru întreprinderi inovative tinere (ajutor acordat o singura data) 

 
Pentru investitiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare, valoarea finantarii este de 

• 1-9,5 milioane lei la proiectele mici 

• 9,5-30 milioane lei la proiectele mari 
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POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 3: 
Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectorul public si privat 
 
Domeniul major de interventie 3.3 
Dezvoltarea e-economiei  
 
1. implementarea sistemelor informatice integrate si aplicatiilor pentru managementul afacerilor: 

ERP, CRM 
software pentru design si productie 
Business Intelligence Systems 
Valoarea finantarii: 30.000 - 300.000 euro 
Primul apel de proiecte se va închide la finele lui martie 2008. 
Alocare financiara: 20 milioane euro 

 
2. dezvoltarea sistemelor de comert electronic: 

licitatii electronice 
tranzactii electronice 
sisteme e-payment 
e-learning 
Valoarea finantarii: 50.000 - 500.000 euro 

 
Activitati eligibile: 

• consultanta 

• achizitionarea hard, aplicatii si licente software 

• implementare software 

• configurarea si implementarea bazelor de date 

• instruirea personalului care utilizeaza noul software 

 

POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 4: 
Cresterea eficientei energetice 
 
4.1. Îmbunatatirea eficientei energetice 
Investitii în instalatii si echipamente pentru întreprinderi din industrie care sa conduca 
la economii de energie dovedite pe baza bilantului energetic prezentat la începutul si sfârsitul 
proiectului 
 
Tipuri de instalatii si echipamente: 

• compresoare de aer 

• pompe 

• sisteme de ventilatie 

• încalzire si racire 

• boilere 

• arzatoare 

• schimbatoare de caldura 

• echipamente de comutatie 

• sisteme automate de control si reglaj 
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• convertoare de frecventa 

• motoare electrice 

• echipamente de îmbunatatire a factorilor de putere 

• sisteme integrate de management a consumului de energie 

• unitati de cogenerare 

• instalatii de denoxare si desulfurare 

• filtre pentru reducerea emisiilor de pulberi 

 
Cheltuieli eligibile: 

• investitii în active corporale (teren, cladiri, instalatii, utilaje, echipamente) 

• investitii în active necorporale (licente, know-how) 

• studii de fezabilitate 

• servicii de consultanta 

 
Valoarea maxima a finantarii: 10 milioane euro/proiect 
 
 

POS Cresterea Competitivitatii Economice 
 

Axa prioritara 4: 
Cresterea eficientei energetice 
 
4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 
energiei verzi 
(valorificarea biomasei, resurselor hidroenergetice cu putere instalata de maxim 10 MW, solare, eoliene, a 
biocombustibilului, resurselor geotermale) 
 
Activitati eligibile: 

• achizitionarea si amenajarea terenului 

• constructii civile 

• achizitia de echipamente si instalatii 

• conectarea la retelele de distributie 

 
Valoarea finantarii: 250.000 euro - 10 milioane euro 
 
Beneficiari eligibili: 

• IMM, microîntreprinderi din mediul urban (cu exceptia celor care obtin energie sau produc 
biocombustibil pentru obtinerea de energie pe baza procesarii produselor agricole, biomasei) 

• Microîntreprinderile din mediul rural care realizeaza prima procesare a biomasei pentru obtinerea 
biocombustibilului vor fi finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala. 

 
Programul finanteaza doar a 2-a procesare pentru producerea de energie prin arderea biocombustibilului. 
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Programul Operational Regional 
 

Axa prioritara 4: 
Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local 
 
Domeniul major de interventie: 
Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor 
 
Activitati eligibile: 

• achizitionarea de echipamente si tehnologii noi pentru activitati de productie, servicii si constructii 

• achizitionarea de sisteme IT (hardware si software) 

• construirea, extinderea sau modernizarea spatiilor de productie a microîntreprinderilor 

 
Cheltuieli eligibile: 

• obtinerea si amenajarea terenului 

• asigurarea utilitatilor 

• proiectare si asistenta tehnica 

• investitii 

• implementarea proiectului 

 
Valoarea unui proiect (costul total): 20.000 - 500.000 euro 
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile: 200.000 euro 
Contributia comunitara la finantare: 100% 
Beneficiari eligibili: microîntreprinderi localizate în mediul urban din domeniul productiei, serviciilor si 
constructiilor 
 

Programul Operational Regional 
 

Axa prioritara 5: 
Dezvoltarea durabila si promovarea turismului  
 
Domeniul major de interventie: 
Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism 
 
Activitati eligibile: 

• modernizare, extindere si dotare structuri de cazare 

• crearea si dotarea platformelor de campare 

• crearea, dotarea, modernizarea bazelor de tratament din statiunile balneare 

• construire piscine, stranduri, terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitatie 

• construire pârtii de schi 

• amenajari specifice sporturilor nautice si pentru pescuitul sportiv 

 
Solicitanti eligibili: 

• IMM-uri din turism din localitati urbane 

• localitati rurale (pentru proiecte care depasesc 1,5 milioane euro) 

• statiuni balneare si balneo-climaterice 

 
Sunt exceptate: pensiunile agroturistice, unitatile de alimentatie publice situate în afara structurilor de 
cazare, locuintele pentru închiriat 
Valoarea unui proiect (cost total): 200.000 euro - 25 milioane euro 
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Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
 

Axa prioritara 1: 
Educatie si formare profesionala 
 
Promovarea parteneriatului între universitati, institute de cercetare si mediul de 
afaceri 
 
Proiecte individuale de 50.000 - 500.000 euro 
 

Axa prioritara 2: 
Conectarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 
 

• Scheme de învatare bazate pe munca (work based learning) 

• Parteneriate între scoli si întreprinderi  

• Acces si participare la formarea profesionala continua: 

• dezvoltarea cunostintelor si competentelor profesionale 

• îmbunatatirea calificarilor angajatilor 

• stimularea participarii angajatilor la formarea profesionala continua 

 
Valoarea eligibila a unui proiect 50.000 - 500.000 euro 
 

Axa prioritara 3: 
Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor 
 

• Promovarea culturii antreprenoriale: 

• Furnizarea de informatii si oportunitati pentru cei care intentioneaza sa îsi deschida o afacere 

• Informatii legislative 

• Construirea unui plan de afaceri 

• Formarea abilitatilor manageriale 

Valoarea eligibila minima a unui proiect: 50.000 euro  
 

• Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii: 

• Forme flexibile de organizare a muncii pentru îmbunatatirea productivitatii 

• Asigurarea sanatatii si securitatii în munca 

• Formarea profesionala în domeniul noilor tehnologii 

Valoarea eligibila minima: 15.000 euro 
 

• Masuri active de ocupare: 

• Orientare profesionala 

• Consiliere 

• Medierea muncii 

• Plasarea fortei de munca 

• Studii privind piata muncii 

• Programe de ucenicie 

• Programe de subventionare a salariilor 

Valoarea eligibila minima: 15.000 euro  
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Programul National pentru Dezvoltare Rurala 
 

• Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier 

• Îmbunatatirea mediului si a spatiului rural 

• Diversificarea economiei rurale 

• Îmbunutatirea calitatii vietii în zonele rurale 

 
Activitati eligibile: 

• formare profesionala pentru fermieri 

• instalarea tinerilor fermieri 

• modernizarea exploatatiilor agricole 

• îmbunatatirea valorii economice a padurii 

• agricultura ecologica 

• cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 

• sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta prin transformarea în exploatatii comerciale 
orientate spre piata 

• înfiintarea grupurilor de producatori 

• servicii de consultanta pentru fermieri 

• sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi în mediul rural 

• încurajarea turismului rural 

• îmbunatatirea serviciilor de baza pentru populatia din mediul rural 

• dezvoltarea activitatilor mestesugaresti si artizanale 

• grupuri de actiune locala, parteneriate public-private pentru crearea strategiilor de dezvoltare locala 
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Programe de cooperare teritoriala cu Serbia si Ungaria 
 

1. Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera România-
Ungaria 
 
Judete eligibile din România: Timis, Arad, Bihor, Satu-Mare 
 
Teme: 

• cooperarea transfrontaliera în afaceri 

• cooperare în cercetare, dezvoltare, inovare 

• dezvoltarea comuna a abilitatilor si cunostintelor fortei de munca 

 
 

2. Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera România-
Serbia 
 
Judete eligibile din România: Timis, Caras-Severin, Mehedinti 
 
Axa prioritara 1: 
Dezvoltare economica si sociala (turism, IMM, CDI) 
 
Valoare indicativa proiect: 100.000 - 1.000.000 euro 
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Produse de garantare si co-finantare  
 

FNGCIMM SA a lansat un produs de garantare si doua produse de finantare pentru a facilita accesul la 
fondurile structurale. 
 
Produsul de garantare permite garantarea finantarilor acordate de institutii financiare bancare si nebancare 
pentru plata serviciilor de consultanta aferenta unui proiect cu implementare într-un domeniu de activitate 
beneficiar de Fonduri Structurale sau pentru realizarea proiectelor pe domenii de activitate potential 
beneficiare de fonduri europene. 
 
Comisionul de garantare pentru co-finantari de acest tip este de 1%, fiind diminuat prin reducerea riscului 
datorita filtrului dublu de selectie a proiectelor (autoritatea de management si finantator). 
 
Procentul de garantare poate ajunge pâna la 80% din valoarea finantarii.   
 
FIN CONSULT si FIN INVEST sunt cele doua produse de finantare adresate IMM-urilor care îndeplinesc 
conditiile de accesare a fondurilor europene, atât firme cu vechime în functionare, cât si firme nou înfiintate. 
 

FIN CONSULT 
• Finanteaza consultanta acordata pentru proiecte finantabile din fonduri europene 

• Valoarea maxima a finantarii: 200.000 euro (echivalent lei) 

• Pentru o perioada de maxim 3 ani 

• Cu o perioada de gratie la plata ratelor de pâna la 1 an 

 

FIN INVEST 
• Pune la dispozitia IMM-ului între 50.000 si 1.000.000 euro (echivalent lei) 

• Pentru realizarea investitiilor, inclusiv consultanta, pentru proiecte într-un domeniu de activitate 
potential beneficiar de fonduri europene, inclusiv pentru proiectele destinate activitatilor de 
cercetare-dezvoltare-inovare. 

• Perioada de acordare difera în functie de tipul investitiei si poate ajunge pâna la 15 ani în cazul 
cladirilor, constructiilor, terenurilor. 

• Perioada de gratie la principal poate ajunge pâna la 18 luni, firmele care intra în categoria start-up 
beneficiind în plus si de posibilitatea unei perioade de gratie la plata dobânzii de pâna la 12 luni. 
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Pregatirea proiectelor 
 

1. Identificarea ideii de proiect 

2. Selectarea unei firme de consultanta pentru scrierea si implementarea proiectului 

3. Identificarea programului operational/axei prioritare/domeniului major de interventie 
potrivit pentru finantarea proiectului si a prioritatilor corespunzatoare din strategiile de 
dezvoltare locala, regionala, nationala, europeana 

4. Crearea echipei de proiect si constituirea parteneriatelor 

5. Realizarea planului de afaceri multianual si a studiului de fezabilitate 

6. Asigurarea co-finantarii pentru a respecta si principiul rambursarii cheltuielilor efectuate 

7. Capacitatea de a implementa proiecte eficient (regula n+3, n+2) 

8. Respectarea regulilor ajutorului de stat si achizitiilor publice 
 

Etape ale procesului de evaluare si selectie 
 

1. Verificarea conformitatii administrative 
Cererea de finantare completata corect si toate anexele conform cerintelor din Ghidul Solicitantului: 
- business plan 

- studii de fezabilitate 

- proiect tehnic 

- analiza cost-beneficiu 

- documente de eligibilitate 

 

2. Eligibilitatea solicitantului  
- marimea întreprinderii 

- codul CAEN 

- profit din exploatare 

- lipsa datoriilor la buget 

- disponibilitatea co-finantarii 

- firma nu este în faliment sau dificultate 

- administratorii societatii nu au condamnari în ultimii 3 ani 

 

3. Eligibilitatea proiectului 
- scopul si obiectivele proiectului sa fie în conformitate cu obiectivele specifice ale 

axei/domeniului/operatiunii 

- dimensiunea finantarii sa se încadreze în limitele mentionate în cererea de propuneri de proiecte 

- perioada de implementare sa fie încadrata în limitele prevazute în cererea de propuneri de proiecte 

- proiectul sa fie implementat în România 

- evitarea dublei finantari din surse publice a unui proiect 

- rezultate definite, clare si cuantificabile 

- indicatori de masurare a rezultatelor conform cu cei prevazuti în cererea de propuneri de proiecte 

- eligibilitatea activitatilor definite pentru operatiunea respectiva 

- atingerea unui prag de rentabilitate minim 

- încheierea unui parteneriat 

- egalitate de sanse, dezvoltare durabila, societatea informationala, achizitii publice, ajutor de stat, 
informare si publicitate 
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4. Selectia pe baza unor criterii minime de calitate si în limita 
bugetului alocat: 
- relevanta proiectului pentru obiectivele operatiunii si strategiile nationale si regionale 
productivitatea muncii 
crearea de locuri de munca 
structura investitiei 
- gradul de inovare al proiectului (ponderea costului pentru brevete, marci, licente, know-how în valoarea 
investitiilor) 
- calitatea si coerenta proiectului (corelarea între obiective, activitati, rezultate, indicatori masurabili, impact, 
riscuri, buget, grafic de implementare) 
- localizarea investitiilor în zone defavorizate si regiuni mai putin dezvoltate 
- maturitatea proiectului (disponibilitatea studiilor, licentelor, autorizatiilor necesare pentru a demara rapid 
achizitiile publice) 
- sustenabilitatea proiectului (mentinerea rezultatelor pe o perioada de minimum 3 ani dupa finalizarea 
finantarii nerambursabile) 
- capacitatea beneficiarului de a implementa proiectul (experienta, expertiza, management, resurse umane 
si financiare) 
- justificarea necesitatii finantarii publice 
- relevanta pentru temele orizontale: protectia mediului; egalitatea de sanse 
 
Apelul de proiecte precizeaza: 

• beneficiarii eligibili 

• proiectele eligibile 

• cheltuielile eligibile 

• criteriile de selectie 

• bugetul alocat 

• procedurile de contractare si plata 

 
Cerere deschisa de proiecte cu termen-limita presupune ierarhizarea unei liste de proiecte eligibile depuse în 
termenul cerut prin apelul de proiecte 
Cerere deschisa de proiecte cu depunere continua presupune depunerea continua de proiecte si finantarea 
lor în limita alocarii financiare 
 

Cheltuieli eligibile 
 
Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

• Sa fie efectiv platita de catre beneficiar între 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, daca 
autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finantare 

• Sa fie însotita de facturi sau de alte documente contabile cu valoarea probatorie echivalente 
facturilor pe baza carora cheltuielile sa fie auditate si identificate 

• Sa fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat de catre autoritatea de 
management sau organismul intermediar pentru si în numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii 

Nu sunt cheltuieli eligibile: 
• taxa pe valoarea adaugata 

• dobânda si alte comisioane aferente creditelor 

• cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing 

• achizitia de echipamente second-hand 

• amenzile, penalitatile si cheltuielile de judecata 

Rambursarea platilor se face în maximum 5 transe, dupa atingerea unor stadii de realizare si verificarea 
documentelor justificative a cheltuielilor de catre unitatea de plata. 
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Documente de programare 
 
22 decembrie 2005 
Aprobarea de catre guvern a Planului National de Dezvoltare (PND) 2007-2013, instrumentul de prioritizare 
a investitiilor publice pentru dezvoltare, document de planificare strategica si programare financiara 
multianuala realizat în parteneriat 
 
Elemente-cheie: 
- În 2013, România sa ajunga la 41% din media PIB/locuitor în UE (recuperare de 10% din decalajul 
existent în 2004) 
România are nevoie de 43 de ani pâna la convergenta catre media UE a PIB/locuitor (estimare BERD) 
- Cresterea productivitatii cu 5,5% anual (2015: 55% din media UE) 
- Volumul activitatii de transport sa creasca de la 3,6 miliarde euro (în 2007) la 7 miliarde euro (în 2015) 
- Sa fie create 900.000 noi locuri de munca (pâna în 2013) 
 
Solutii de succes: 
- atragerea investitiilor straine 
- politici fiscale atractive 
- investitie în infrastructura 
- birocratie flexibila 
- dereglementare 
 
Prioritati nationale de dezvoltare: 
- cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere 
- dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport 
- protejarea si îmbunatatirea calitatii mediului 
- dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si întarirea capacitatii 
administrative 
- dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii în sectorul agricol 
- diminuarea disparitatilor de dezvoltare între regiunile tarii 
 
Sursele de finantare a PND (58,6 miliarde):  
43% - fonduri comunitare 
48% - fonduri nationale si locale, credite externe 
9%   - cofinantari private aferente fondurilor comunitare 
 
25 iunie 2007 
Aprobarea Cadrului Strategic National de Referinta (CSNR) de catre Comisia Europeana, pre-conditie pentru 
aprobarea Programelor Operationale 
 
Obiectiv CSNR:  
 
reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre România si statele membre ale Uniunii 
Europene, prin generarea unei cresteri suplimentare de 15-20% a PIB pâna în anul 2015. CSNR este 
documentul de referinta pentru programarea fondurilor structurale si de coeziune. El face legatura între 
prioritatile nationale de dezvoltare stabilite prin Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si prioritatile de 
dezvoltare la nivel european stabilite prin - Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 
 
- Liniile Directoare integrate pentru crestere economica si locuri de munca 
(ce prevad îndreptarea PIB-ului regional spre media europeana, investitia în oameni, afaceri, mediu si 
transport), 
 
- Agenda de la Lisabona si Gotteburg 
(crestere economica, creare de locuri de munca si investitie în CDI, complementaritate si aditionalitate cu 
programele de investitii nationale, stimularea parteneriatelor, non-discriminare, egalitate de sanse, 
dezvoltare sustenabila) 
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PND este finantat si din alte surse decât fondurile structurale si de coeziune (programe de investitii 
nationale, credite externe). 
 
CSNR este sustinut exclusiv din fondurile structurale si de coeziune. 
 
Patru prioritati tematice si o prioritate teritoriala (CSNR): 
 
1. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene 

apa potabila 
canalizare 
managementul deseurilor 
infrastructura de transport rutier, feroviar, naval si aerian 
inter-conectivitatea sistemelor de transport 

 
2. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei românesti 

productivitatea muncii 
produse si servicii cu valoare adaugata mare 
inovare 
investitii în echipamente si tehnologie de ultima generatie care permit crearea sau mentinerea de locuri 
de munca permanente 
eficienta energetica 
valorificarea resurselor regenerabile de energie 
spirit antreprenorial 
climat de afaceri 
infrastructura pentru sprijinirea mediului de afaceri 
acces la finantare 
investitii în CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) si IT&C 
turism 
accesul la servicii de consultanta pentru afaceri 

 
3. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din România 

investitia în capitalul uman 
economia bazata pe cunoastere 
formare profesionala continua 
long life learning 
inegalitatea de sanse - femei, persoane cu dizabilitati, rromi 

 
4. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente 
 
5. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate 
 
Total fonduri CSNR 2007-2013: 19,2 miliarde euro 
 
Co-finantare nationala: 5,53 miliarde euro, din care: 

73% din surse publice (4 miliarde euro) si 
27% din surse private (1,53 miliarde euro) 

 
Alocari din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala: 8 miliarde euro 
Cooperare teritoriala europeana: 454 milioane euro 
 
Programele Operationale sunt instrumentele de realizare a prevederilor CSNR. 
Contin axe prioritare sectoriale si regionale.  
 
Alocarea CSNR pe programe operationale: 
- infrastructura transport - 23,7% 
- mediu - 23,5% 
- regional - 19,4% 
- dezvoltarea resurselor umane - 18,1% 
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- cresterea competitivitatii economice - 13,3% 
 
10-12 iulie 2007 
Au fost aprobate de Comisia Europeana 5 din cele 7 Programe Operationale finantate din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regionala si Fondul de Coeziune: 
POS Cresterea Competitivitatii Economice 
POS Transport 
POS Mediu 
PO Regional 
PO Asistenta Tehnica 
 
22 noiembrie 2007 
A fost aprobat de Comisia Europeana 
POS Dezvoltarea Resurselor Umane, finantat din Fondul Social European. 
 
Prin intermediul acestui program, viitorii beneficiari vor putea accesa 4,25 miliarde de euro pentru proiecte 
care privesc: 
- modernizarea sistemelor de educatie si formare profesionala 
- adaptabilitatea lucratorilor si a întreprinderilor 
- modernizarea serviciului public de ocupare 
- promovarea masurilor active de ocupare si incluziunea sociala pentru grupurile vulnerabile 
 
Documentele Cadru de Implementare si Programele Complement aflate în stadiul de proiect sunt elaborate 
de fiecare Autoritate de Management pentru definirea aspectelor operationale si detalierea implementarii 
masurilor Programului Operational Sectorial sau Regional.  
 
Ele contin informatii care se refera la 
- axele prioritare 
- domeniile majore de interventie 
- operatiunile prin care se implementeaza fiecare axa 
- durata operatiunilor 
- temele prioritare 
- beneficiarii eligibili 
- criteriile de eligibilitate ale proiectelor si beneficiarilor 
- criteriile de selectie 
- plafoanele de finantare 
- indicatorii de monitorizare 
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Cadrul institutional 
 
Hotarârea Guvernului nr. 497/2004 a desemnat structurile institutionale 
 
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din Ministerul Economiei si Finantelor 
îndeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale. 
 
Ministerul Economiei si Finantelor îndeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata care înainteaza 
cererile de plata si certifica declaratiile de cheltuieli. 
 
Cele 19,7 miliarde euro care vor fi alocate României prin instrumentele structurale în perioada 2007-2013 
vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de 
cooperare teritoriala cu alte state. 
 
Pentru programele operationale sectoriale si regionale, în cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost 
desemnata câte o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea 
fiecaruia dintre programele operationale: 
 
Ministerul Economiei si Finantelor 
pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 
 
Ministerul Transporturilor  
pentru Programul Operational Sectorial Transport 
 
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile  
pentru Programul Operational Sectorial Mediu 
 
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse 
pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor  
pentru Programul Operational Regional 
 
Ministerul Internelor si Reformei Administrative 
pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 
 
Ministerul Economiei si Finantelor 
pentru Programul Operational Asistenta Tehnica 
 
În functie de specificul programului operational, în relatia dintre Autoritatea de Management si beneficiar, 
pot interveni Organisme Intermediare, centrale sau regionale. 
 
Aceste organisme intermediare preiau, în baza unui acord, functii delegate de catre autoritatile de 
management, însa responsabilitatea finala a implementarii programului operational revine Autoritatilor de 
management 
 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 22/2005, aprobata prin Legea nr. 200/2005 constituie Autoritatea de 
Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a României, având responsabilitatea 
realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al 
fondurilor ISPA si PHARE si, în viitor, al instrumentelor structurale. 
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Cadrul legislativ actual care reglementeaza politica de coeziune si instrumentele structurale în 
România este alcatuit din urmatoarele acte normative: 
 
Hotarârea de Guvern nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, 
implementarea si gestionarea instrumentelor structurale 
 
Hotarârea de Guvern nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 
 
Hotarârea de Guvern nr. 1200/2004 pentru constituirea, organizarea si functionarea Comitetului national de 
coordonare a procesului de pregatire pentru gestionarea instrumentelor structurale 
 
Hotarârea de Guvern nr. 1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului National de Dezvoltare 
 
Legea nr. 315/2004 a dezvoltarii regionale în România;  
 
Legea nr. 500/2002 a finantelor publice;  
 
Legea nr. 108/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale 
 
Legea nr. 84/2003 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul 
financiar preventiv 
 
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern 
 
Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a 
fondurilor de co-finantare aferente, utilizate necorespunzator 
 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile 
alocate României si a fondurilor de co-finantare aferente, modificata si completata prin OG nr. 6/2002 
 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala (art. 200, lit. c) 
 
Hotarârea de Guvern nr. 68/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica 
 


